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Έκθεση	εργασιών	συντήρησης	αρχιτεκτονικών	καταλοίπων	στον	αρχαιολογικό	
του	Αζοριά	κατά	την	ανασκαφική	περίοδο	του	2014	

	
της		

Σ.	Χλουβεράκη,	Επιστημονική	Συνεργάτιδα,	ΙΝΣΤΑΠ	Κέντρο	Μελέτης	Αν	Κρήτης		
Αρ.	Αδειας	Εξ.	Επαγ.	466	

	
	

Οι	εργασίες	συντήρησης	των	αρχιτεκτονικών	λειψάνων	στον	Αζοριά	πραγματοποιήθηκαν	

παράλληλα	 με	 το	 ανασκαφικό	 πρόγραμμα	 (20	 Ιουνίου	 –	 18	 Ιουλίου)	 και	 για	 μια	 ακόμα	

εβδομάδα	μετά	την	λήξη	του	(21‐	25	Ιουλίου).		

Τις	εργασίες	σχεδίασαν	και	επέβλεψαν	η	Σ.	Χλουβεράκη	και	ο	D.	Haggis	σε	συνεργασία	με	

τον	Μ.	Κασωτάκη,	Αρχιτεχνίτη	του	προγράμματος.		

	

1.	Επεμβάσεις	συντήρησης		

1.Α.	Στερεώσεις	τοιχοποιίας	

Τα	 υλικά	 και	 οι	 μέθοδοι	 που	 χρησιμοποιήθηκαν	 ακολούθησαν	 το	 πρωτόκολλο	 έχει	

διαμορφωθεί	 για	 την	 εφαρμογή	 αργιλοκονιαμάτων	 σε	 συνεργασία	 με	 την	 ΔΑΑΜ	 και	 το	

εργαστήριο	συντήρησης	του	ΙΝΣΤΑΠ	και	εφαρμόστηκε	πιλοτικά	στον	Αζοριά	το	2013	με	

πολύ	 ικανοποιητικά	 αποτελέσματα	 (Βλ.,	 Έκθεση	 εργασιών	 συντήρησης	 αρχιτεκτονικών	

καταλοίπων	στον	αρχαιολογικό	του	Αζοριά	κατα	την	ανασκαφική	περίοδο	του	2013,	της	Σ.	

Χλουβεράκη)	(Σχ.1‐2,	Εικ	1‐8).	

Η	σύνθεση	κονιάματος	(Πἰνακας	1)	που	χρησιμοποιήθηκε	το	2013	αποτελούνταν	από	30%	

εδαφικού	υλικού	με	κοκκομετρία	μέχρι	1χιλ.,	 55%	άμμο	νταμαρίσια	από	τοπικό	λατομίο	

της	 οποίας	 η	 καταλληλότητα	 έχει	 ελεγχθεί	 εργαστηριακά	 και	 λευκό	 τσιμέντο	 τύπου	

Portland	σε	ένα	ποσοστό	15%.	Παράλληλα	εφαρμόστηκαν	και	συνθέσεις	με	εδαφικό	υλικό	

κοσκινισμένο	 στα	 5χιλ,	 πράγμα	 που	 είναι	 πιο	 εργονομικό	 στην	 διαδικασία	 της	

προετοιμασίας	 των	 πρώτων	 υλών	 και	 έχει	 καλύτερο	 αισθητικό	 αποτέλεσμα	 και	

συμβατότητα	με	το	αυθεντικό	υλικό.	Το	ζητούμενο	ήταν	να	διερευνηθεί	η	συμπεριφορά	το	

χοντρόκοκκου	 μείγματος	 καθώς	 δεν	 είχαν	 πραγματοποιηθεί	 εργαστηριακές	 δοκιμές	 για	

την	μελέτη	συνθέσεων	αυτής	της	κοκκομετρίας.	Τόσο	οι	μακροσκοπική	παρατήρηση	των	

χοντρόκοκκων	κονιαμάτων	που	εφαρμοστηκαν	πιλοτικά	το	2013	στον	χώρο	αλλά	και	οι	

εργαστηριακές	 δοκιμές	 που	 πραγματοποιήθηκαν	 αργότερα	 σε	 αντίστοιχες	 συνθέσεις	
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έδειξαν	 ότι	 τα	 κονιάματα	 με	 εδαφικό	 υλικό	 κοσκινισμένο	 σε	 σίτα	 5	 χιλ.,	 έχουν	

ικανοποιητικές	 αντοχές	 και	 μπορούν	 να	 εφαρμοστούν	 για	 την	 συντήρηση	 των	

τοιχοποιιών.	 Βάση	 των	 παρατηρήσεων	 αυτών	 η	 σύνθεση	 του	 αργιλοκονιάματος	 που	

χρησιμοποιήθηκε	στον	Αζοριά,	τροποποιήθηκε	ως	εξής:	

	

	

	

	

	

	

	

Πίνακας	1:	Σύνθεση	σταθεροποιημένου	κονιάματος	με	βάση	το	εδαφικό	υλικό	–	Αζοριάς	
2014		

	

Στην		σύνθεση	αυτή	έχει	αυξηθεί	η	κοκκομετρία	αλλά	και	η	ποσότητά	του	εδαφικού	υλικού	

ενώ	παράλληλα	 έχει	 μειωθεί	 το	 ποσοστό	 της	 νταμαρίσιας	 άμμου	 εφόσον	 ένα	 μέρος	 της	

αντικαθίσταται	από	τα	χονρδομερή	κλάσματα	του	εδαφικού	υλικού.	Το	ποσοστό	των	5%	

μονάδων	 που	 αφαιρέθηκε	 από	 την	 άμμο	 και	 προστέθηκε	 στο	 εδαφικό	 υλικό	 δεν	 έχει	

υπολογιστεί	σε	εργαστηριακές	μεθόδους	βάση	της	κοκκομετρικών	μεθόδων,	παρά	ταύτα	

έχει	δώσει	πολύ	ικανοποιητικές		φυσικομηχανικές	ιδιότητες.		

	

1.Β.	Επιστρώσεις	δαπέδων	

Μετά	από	αξιολόγηση	των	πιλοτικών	επιστρώσεων	δαπέδων	που	εφαρμόστηκαν	το	2013	

στις	περιοχές	D300	και	Β200	(Βλέπε	έκθεση	εργασιών	2013)	διαπιστώθηκε	ότι	η	μέθοδος	

της	 επίστρωσης	 ξηρού	μείγματος	 εδαφικού	υλικού	και	 διαβαθμισμένων	αδρανών	με	7%	

λευκό	 τσιμέντο	 και	 συνεχή	 διαβροχή	 και	 συμπίεση,	 είχε	 πολύ	 ικανοποιητικά	

αποτελέσματα	και	ως	προς	την	αντοχή	της	αλλά	και	την	συμβατότητα	της	με	τον	χώρο.	

Εδαφικό	Υλικό	 Άμμος	νταμαρίσια	
Λευκό	τσιμέντο	τύπου	

Portland	

Εδαφικό	Υλικό	 Άμμος	νταμαρίσια	
Λευκό	τσιμέντο	τύπου	

Portland	

35%	 50%	 15%	

0‐5	χιλ	 0‐5χιλ	 	
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	Μετά	 από	 χρόνια	 μελέτης	 και	 παρατήρησης	 στον	 χώρο	 έχουν	 εντοπιστεί	 οι	 βασικοί	

παράγοντες	 που	 συμβάλουν	 στην	 διάβρωση	 των	 δαπέδων	 αλλά	 και	 το	 σύνολο	 των	

αρχιτεκτονικών	λειψάνων.	Η	μετατόπιση	των	κτηρίων	σε	κλίση	κατά	10‐20%	λόγω	των	

της	 έντονης	 τεκτονικής	 δραστηριότητας	 στην	 περιοχή	 του	 Ισθμού	 της	 Ιεράπετρας,	

καθιστά	τα	δάπεδα	σε	θέση	επικλινή	όπου	ευνοείται	η	επιφανειακή	διάβρωση	και	έκπλυση	

του	εδαφικού	υλικού.	Οι	έντονες	αυξομειώσεις	της	θερμοκρασίας	και	υγρασίας	κατά	τους	

χειμερινούς	μήνες,	η	δράση	των	ομβρίων	αλλά	και	του	ριζικού	συστήματος	των	δέντρων	

εντείνουν	τις	ρηγματώσεις	του	εδάφους	και	την	αποσταθεροποίηση	της	επιφάνειας	ενώ	η	

ανεξέλεγκτη	διέλευση	ανθρώπων	και	ζώων		παρά	την	περίφραξη	του	χώρου	επιβαρύνουν	

ακόμα	περισσότερο	την	κατάσταση.		

Η	 σταδιακή	 διάβρωση	 και	 έκπλυση	 των	 δαπέδων	 έχει	 ως	 αποτέλεσμα	 την	 έκθεση	 των	

θεμελίων	 των	 τοιχοποιιών	 και	 θέτει	 σε	 κίνδυνο	 την	 σταθερότητα	 τους.	 Επομένως	 η	

επίστρωση	των	δαπέδων	κρίθηκε	αναγκαία	ειδικά	σε	κτίρια	που	βρίσκονται	στις	παρυφές	

του	λόφου	και	είναι	επικλινείς.		

Στις	 περιπτώσεις	 όπου	 διασώζονταν	 μέρος	 της	 αρχαίας	 επίστρωσης	 του	 δαπέδου,	

προκειμένου	 να	 προστατευθεί	 το	 δάπεδο	 και	 να	 αποκατασταθεί	 η	 αρχική	 του	 στάθμη	

διατηρώντας	 παράλληλα	 διακριτό	 τον	 ορίζοντα	 επέμβασης	 και	 το	 διαχωρισμό	 των	

πρόσθετων	 υλικών,	 τοποθετήθηκε	 ένα	 στρώμα	 γεωυφάσματος	 και	 την	 συνέχεια	

ακολούθησε	 η	 επίστρωση	 με	 σκύρα	 και	 ξηρή	 κονία	 και	 η	 διαβροχή	 και	 συμπίεση	 των	

στρωμάτων.		

Η	στρωματογραφία	της	επίστρωσης	όπως	διαμορφώθηκε	και	εφαρμόστηκε	το		2014	είναι	

η	ακόλουθη:	

Α.	 Γεωύφασμα,	 πολυπροπυλαινίου,	 μη	 υφασμένο,	 στις	 περιπτώσεις	 όπου	 διασώζονταν	

αρχαία	επίστρωση	δαπέδου	

Β.	 Επιφανειακό	 λεπτό	 στρώμα	 από	 σκύρα	 για	 το	 γέμισμα	 κενών,	 την	 εξομάλυνση	 του	

δαπέδου,	και	την	προετοιμασία	υποδοχής	του	επόμενου	λεπτότερου	στρώματος	(Εικ.	9).		

Γ.	Μείγμα	εδαφικού	υλικού	και	νταμαρίσιας	άμμου	με	7%	λευκό	τσιμέντο.	Το	στρώμα	αυτό	

προστέθηκε	σταδιακά	με	παράλληλη	διαβροχή	και	συμπίεση	ώστε	να	ομογενοποιηθεί	και	

να	 σταθεροποιηθεί	 το	 δάπεδο	 (Εικ.	 10‐14).	 Το	 πάχος	 τους	 στρώματος	 αυτού	 ποικίλει	

ανάλογα	με	τις	ανωμαλίες	και	την	κλίση	του	εδάφους	αλλά	και	τα	αρχιτεκτονικά	στοιχεία	

του	κάθε	χώρου	(πχ,	τοιχοποιίες,	εστίες,	πάγκους	κλπ).	
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Δ.	 Η	 τελική	 διαμόρφωση	 της	 επιφάνειας	 της	 επίστρωσης	 περιλαμβάνει	 την	 επίπαση	 με	

λεπτό	εδαφικό	υλικό	και	τον	ψεκασμό	του	ώστε	να	διειςδύσει	στο	επιφανειακό	στρώμα	

της	 επίστρωσης	 αλλά	 και	 να	 καλύψει	 την	 επιφάνεια	 δημιουργώντας	 ένα	 διακριτικό	

αισθητικό	 αποτέλεσμα.	 Το	 επιφανειακό	 αυτό	 στρώμα	 παράλληλα	 διατηρεί	 την	 υγρασία	

στο	εσωτερικό	της	στρωματογραφίας	κατά	την	διάρκεια	ωρίμασης	της	κονίας	επίστρωσης	

(Εικ.	15‐17).		

Ε.	 Μετά	 την	 ολοκλήρωση	 των	 εργασιών	 οι	 επιστρώσεις	 καλύφθηκαν	 με	 λινάτσα	 και	

διατηρήθηκε	 η	 υγρασία	 τους	 με	 συνεχείς	 ψεκασμούς	 για	 την	 πρώτη	 τουλάχιστον	

εβδομάδα.		

Λόγω	 της	 τοπογραφίας	 του	 Αζοριά	 και	 της	 έντονης	 επιφανειακής	 διάβρωσης	 που	

προκαλείται	 από	 έντονες	 βροχοπτώσεις,	 δάπεδα	 που	 είχαν	 αποκαλυφθεί	 και	 σκεπαστεί	

μετά	 την	 πρώτη	 ανασκαφική	 περίοδο	 του	 2002‐2006	 έχουν	 διαβρωθεί	 και	 σε	 πολλές	

περιπτώσεις	 έχει	 απογυμνωθεί	 ο	 βράχος	 θεμελίωσης.	Προκειμένου	 να	σταθεροποιηθούν	

τα	δάπεδα	και	να	προστατευθούν	τα	θεμέλια	των	τοιχοποιιών	από	περαιτέρω	διάβρωση	

κρίθηκε	 σκόπιμη	 η	 επίστρωση	 δαπέδων	 σε	 περιοχές	 όπου	 το	 αρχαίο	 υλικό	 επίστρωσης	

έχει	ήδη	χαθεί.		

	

2.	Θέσεις	επεμβάσεων		

2.Α.	Στερεώσεις	τοιχοποιίας	

Οι	επεμβάσεις	επικεντρώθηκαν	στα	ακόλουθα	κτήρια	Σχ.	1	και	2:	

Α.	Βορειοδυτικό	Κτίριο,	Northwest	Building,	D1800,	D1500,	D700E,	D700W,	D1600,	

Β.	Κτίριο	της	Πρώιμης	Εποχής	του	Σιδήρου,	Early	Iron	Age‐Orientalizing	(EIA‐O)	Building,	

B4400,	B4100,	B4000		

Γ.	Communal	Dining	Building,	A1900N,	A1900S.	

Τα	 κτήρια	 της	 περιοχής	 Β	 και	 D	 ανασκάφηκαν	 το	 2013	 και	 αφού	 ολοκληρώθηκε	 η	

τεκμηρίωσή	τους	άρχισε	η	στερέωση	των	τοιχοποιιών	με	εφαρμογή	αργιλοκονιάματος	το	

2014.			

Στον	 τομέα	Α1900	 είχε	πραγματοποιηθεί	 μερική	στερέωση	το	2005	και	 το	2007.	 Σε	 ένα	

χαλαρό	 τμήμα	 της	 τοιχοποιίας	 του	 μεγάλου	 ανατολικού	 τοίχου	 (Α808)	 παρέμεινε	 ένας	

μάρτυρας	ως	μέσο	στήριξης	και	προστασιας.	Μετα	την	απομακρυνση	ολης	της	επιχωσης	
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το	 2014	 και	 την	 έκθεση	 της	 τοιχοποιίας	 κρίθηκε	 σκόπιμη	 η	 στερέωση	 της.	 Επεμβάσεις	

στερέωσης	 πραγματοποιήθηκαν	 και	 στις	 τομές	 Α1910	 και	 Α1900S	 σε	 τοιχοποιίες	 όπου	

πραγματοποιήθηκε	ανασκαφική	έρευνα.	

	

2.Β.	Επιστρώσεις	δαπέδων	

Επιστρώσεις	πραγματοποιήθηκαν	στα	ακόλουθα	δωμάτια	(Σχ.	1	και	2):	

D300:	Olive	press,	south	section	

D500:	Monumental	Civic	Building,	north	half	

D700:	Northwest	building:	east	and	west	rooms	of	D700	

D1600‐1:	Northwest	building:	D1600‐1	(vestibule/hall)	

D900:	Hearth	Shrine	(altar	room)	

D1000:	Hearth	Shrine	kitchen	

A1900N:	Communal	Dining	Building,	altar	room	

A1900S:	Communal	Dining	Building,	vestibule	
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Σχέδιο	1.	Θέσεις	επεμβάσεων	στον	τομέα	D	
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Σχέδιο	2:	Θέσεις	επεμβάσεων	στους	τομείς	Α	και	Β	
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3.	Τεκμηρίωση	των	εργασιών	

Πριν	 από	 την	 εφαρμογή	 οποιασδήποτε	 επέμβασης	 ολοκληρώθηκε	 από	 η	 σχεδιαστική	

αποτύπωση	 και	φωτογράφηση	 όλων	 των	αρχιτεκτονικών	 λειψάνων	 ενώ	 όλα	 τα	 στάδια	

των	 εργασιών	 συντήρησης	 τεκμηριώθηκαν	 λεπτομερώς	 φωτογραφικά.	 Η	 πλήρης	 σειρά	

φωτογραφιών	 έχει	 ταξινομηθεί	 και	 αρχειοθετηθεί	 ως	 μέρος	 του	 αρχαιολογικού	

προγράμματος.	Παρατίθενται	 ενδεικτικά	στάδια	 εφαρμογής	 κονιάματος	 και	 επίστρωσης	

δαπέδων.		

3.Α.	Στερέωση	Τοιχοποιιών		στο	τομέα	Β	

	

Εικόνα	1:	Καθάρισμα	αρμών	και	αφαίρεση	χαλαρού	υλικού		
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Εικόνα	2:	Εφαρμογή	αργιλοκονιάματος	στους	αρμούς	

	

Εικόνα	3:Εφαρμογή	αργιλοκονιάματος	σε	τοιχοποιία,	κάλυψη	και	διαβροχή	
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Εικόνα	4:	Β4400	–	Β4100,	τοιχοποιία	πριν	την	εφαρμογή	κονιάματος	

	

Εικόνα	6:	Β4400	–	Β4100,	τοιχοποιία	μετά	την	εφαρμογή	κονιάματος	
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Εικόνα	7:	Β4400	–	Β4100,	γενική	άποψη	μετά	την	συντήρηση	

	

	

Εικόνα	8:	Β4400	–	Β4100,	γενική	άποψη	μετά	την	συντήρηση	
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3.Β.	Επίστρωση	Δαπέδων	

	

Εικόνα	9:	Επίστρωση	σκύρων	για	την	εξομάλυνση	του	δαπέδου	(D900‐D1000)		

	

Εικόνα	10:	Πρόσθεση	ξηρής	κονίας	και	συμπίεση	



  13

	

		

Εικόνα	11:	Συμπίεση	σκύρων	και	ξηρής	κονίας	με	παράλληλη	διαβροχή	

	

Εικόνα	12:	Ομοιόμορφη	διαβροχή	επίστρωσης	με	ψεκασμό	
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Εικόνα	13:	Διαβροχή	και	συμπίεση	επίστρωσης	

	

Εικόνα	14:	Συμπίεση	–	πάτημα	επίστρωσης	
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Εικόνα	15:	Τελική	μορφή	 επίστρωσης	μετά	 την	 κάλυψη	με	 λεπτό	 εδαφικό	υλικό	 (D900‐
D1000)	

	

Εικόνα	16:	Γενική	άποψη	του	δωματίου	μετά	την	επίστρωση	(D900‐D1000)	
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Εικόνα	 17:	 Γενική	 άποψη	 μετά	 την	 επίστρωση	 δαπέδου	 του	 D700	 στο	 Βορειοδυτικό	
Κτήριο	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


